
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Seiring dengan meningkatnya penduduk dan gaya hidup semakin modern 

sangat mempengaruhi terhadap volume limbah. Jumlah limbah yang 

meningkat dapat berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar, terutama 

bagi kesehatan manusia. Kompleksitas permasalahan limbah yang sampai 

sekarang belum teratasi mengharuskan pemerintah memusatkan perhatiannya 

terhadap teknik pengolahan limbah dengan cara mengolah sampah menjadi 

ekstrak. 

Limbah dibedakan menjadi dua yaitu limbah anorganik dan limbah 

organik. Limbah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diuraikan 

kembali. Limbah organik merupakan sampah yang dapat diuraikan kembali 

atau didaur ulang misalnya limpah ampas tahu dan air kelapa dapat 

dimanfaatkan untuk memacu pertumbuhan tanaman cabai hibrida (Capsicum 

annum L). 

Masalah lain patut diperhatikan limbah air kelapa pada kenyataan 

masyarakat belum memanfaatkan limbah tersebut. Air kelapa lebih banyak 

dibuang bersama limbah rumah tangga lainnya dari pada dimanfaatkan. 

Beberapa faktor penyebab kurangnya minat masyarakat dalam pemanfaatan 

air kelapa, antara lain terbatasnya pengetahuan mereka tentang kandungan zat-

zat penting dalam air kelapa. Air kelapa mengandung hormon auksin dan 
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sitokinin kedua hormon ini penting dalam pertumbuhan dan jumlah daun pada 

tanaman (Yuliawati, 2006). 

Air kelapa banyak mengandung mineral antara lain natrium (Na), kalsium 

(Ca), magnesium (Mg), ferum (Fe), cuprum (Cu), posfor (P) dan sulfur (S). 

Selain kaya mineral, air kelapa juga mengandung gula antara 1,7 gram sampai 

2,6%, protein 0,07 hingga 0,55 % dan mengandung berbagai macam vitamin 

seperti asam sitrat, asam nikotina, asam pantotenal, asam folat, niacin, 

riboflavin, thiamin, mengandung hormon auksin dan sitokinin (Anonim, 

2006). Hasil penelitian diperkuat oleh Astuti (2008), menyatakan bahwa 

pemberian air kelapa dengan varietas berbeda berpengaruh nyata terhadap 

parameter jumlah akar, dan jumlah klorofil pada tanaman kacang hijau 

(Phaseolus radiatus). 

Saat ini, usaha tahu di Indonesia rata – rata dilakukan dengan teknologi 

yang sederhana, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (air dan 

bahan baku) dirasa masih rendah dan tingkat produksi limbah relatif tinggi. 

Kegiatan industri tahu di Indonesia didominasi oleh usaha ini juga sangat 

tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Sumber daya manusia yang terlibat pada 

umumnya bertaraf pendidikan relatif rendah, serta belum banyak yang 

melakukan pengolahan limbah.  

Industri tahu dalam proses pengolahan menghasilkan limbah baik limbah 

padat maupun cair. Limbah padat dihasilkan dari proses penyaringan dan 

penggumpalan, limbah ini kebanyakan oleh pengrajin dijual dan diolah 

menjadi tempe gembus, kerupuk ampas tahu, pakan ternak, dan diolah 
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menjadi tepung ampas tahu. Sedangkan limbah cairnya dihasilkan dari proses 

pencucian, perebusan, pengepresan dan pencetakan tahu, oleh karena itu 

limbah cair yang dihasilkan sangat tinggi. Limbah cair ini banyak 

mengandung protein, lemak, Karbohidrat, Mineral, Kalsium, Fosfor serta zat 

besi (Fibria, 2007). 

Menurut Sediaoetomo (1999), ampas tahu cair merupakan hasil sampingan 

dari industri pembuatan tahu yang belum banyak dimanfaatkan selama ini. 

Setelah ditelusuri lebih lanjut ampas tahu cair mengandung zat-zat seperti 

protein, kalori, lemak, dan karbohidrat. Bahan-bahan organik tersebut dapat 

didaur ulang oleh mikrobia, sehingga dapat menjadi unsur hara potensial bagi 

pertumbuhan dan hasil tanaman budidaya. 

Di Indonesia merupakan Negara agraris yang sebagian besar wilayahnya 

terdiri atas lahan pertanian. Dengan adanya lahan pertanian melimpah ini 

maka banyak raknyat Indonesia yang memilih mencari penghasilan dengan 

bercocok tanam, disamping karena keberadaan lahan pertanian yang luas juga 

karena dengan bercocok tanam merupakan salah satu cara untuk memperoleh 

penghasilan nilai jual yang lebih tinggi (Margiyanto, 2007). 

Cabai hibrida (Capsicum annum L) merupakan komoditi sayuran bagi 

masyarakat dan banyak orang yang memerlukan. Tanaman ini cocok ditanam 

di berbagai jenis tanah. Cabai hibrida merupakan tanaman yang berasal dari 

benua amerika dan ditemukan oleh Colombus. Cabai di pasaran sangat banyak 

jumlahnya mulai dari pasar rakyat, pasar swalayan, warung pinggir jalan, 

restoran kecil, sampai pabrik mie instan yang sehari-harinya membutuhkan 
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cabai dalam jumlah yang sangat besar. Untuk sementara itu permintaan cabai 

tingkat nasional masih dipenuhi pasokan cabai dari daerah sentra produksi 

(Aceng Muslih, 2009). 

Cabai hibrida (Capsicum annum L) membutuhkan nutrisi dalam 

pertumbuhannya. Nutrisi tersebut terdiri atas unsur hara makro (dibutuhkan 

dalam jumlah besar) dan serta unsur hara mikro (dibutuhkan dalam jumlah 

sedikit). Pada cabai hibrida, aktivitas tumbuh juga diatur oleh senyawa kimia, 

yaitu hormon. Unsur hara makro dan mikro dapat diperoleh tumbuhan dari 

tanah namun dalam jumlah sedikit, oleh karena itu pemanfaatan air kelapa dan 

limbah cair ampas tahu dapat menunjang pertumbuhan tanaman cabai 

(Capsicum annum L).  

Menurut penelitian Widya (2007), air kelapa berpengaruh terhadap 

pertumbuhan tanaman Mahkota Dewa (Phaleria macricarpa), dan hasil 

penelitian Siti (2008), efektivitas air kelapa juga berpengaruh terhadap 

pertumbuhan tanaman hias Bromelia (Neoregelia corolinae), serta penelitian 

Sari (2011), pengaruh pemberian air kelapa terhadap pertumbuhan Anggrek 

Kantong Semar (Paphiopedilum Supardii Braem & Loeb) pada media 

knudson secara In Vitro. 

Menurut hasil penelitian Ernawati (2003), bahwa pemberian limbah cair 

tahu sebagai pupuk berpengaruh terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman 

kedelai seperti tinggi tanaman dan jumlah daun, serta penelitian Anggit 

(2010), ampas tahu cair sebagai media pertumbuhan jamur Merang 

(Volvariella volvaceae). 
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Berdasarkan uraian tersebut yaitu kandungan yang terdapat pada air kelapa 

dan limbah cair ampas tahu serta penelitian terdahulu maka peneliti ingin 

melakukan penelitian dengan Judul “PEMANFAATAN AIR KELAPA 

DAN LIMBAH CAIR AMPAS TAHU SEBAGAI TAMBAHAN 

NUTRISI PERTUMBUHAN TANAMAN CABAI HIBRIDA (Capsicum 

annum L)”. 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian sehingga tujuan penelitian 

dapat dicapai dengan baik dan sempurna, perlu adanya pembatasan masalah 

yaitu:  

1. Subyek penelitian adalah air kelapa yang diperoleh dari pasar 

tradisional sekitar dan limbah cair ampas tahu. 

2. Obyek penelitian adalah Pertumbuhan Tanaman Cabai Hibrida 

(Capsicum annum L) 

3. Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah tinggi tanaman 

dan jumlah daun. Pengukuran dilakukan selama 1 bulan pengamatan 

(4 minggu). 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan pembatasan masalah di atas maka 

dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :  

1. Bagaimana pengaruh penyiraman air kelapa terhadap pertumbuhan 

cabai hibrida (Capsicum annum L)? 
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2. Bagaimana pengaruh limbah cair ampas tahu terhadap pertumbuhan 

cabai hidrida (Capsicum annum L)? 

3. Bagaimana pengaruh campuran air kelapa dan limbah cair ampas tahu 

terhadap pertumbuhan cabai hibrida (Capsicum annum L)? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh penyiraman air kelapa terhadap 

pertumbuhan cabai hibrida (Capsicum annum L). 

2. Untuk mengetahui pengaruh limbah cair ampas tahu terhadap 

pertumbuhan cabai hidrida (Capsicum annum L). 

3. Untuk mengetahui pengaruh campuran air kelapa dan limbah cair 

ampas tahu terhadap pertumbuhan cabai hibrida (Capsicum annum L). 

E.  Manfaat Penelitian 

 Dalam penelitian ini manfaat yang diharapkan adalah : 

1. Dapat meningkatkan pengetahuan kepada peneliti pada khususnya 

dan pembaca pada umumnya  tentang proses pertumbuhan pada 

tumbuhan. 

2. Memberikan informasi tentang pemanfaatan air kelapa dan limbah 

cair ampas tahu. 

3.  Dapat meningkatkan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi tentang pemanfaatan limbah. 

4. Dapat digunakan sebagai bahan pengayaan pada standar kompetensi 

memahami keanekaragaman makhluk hidup siswa SMP kelas VII. 
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5.  Dapat digunakan sebagai bahan pengayaan pada standar kompetensi 

melakukan percobaan pertumbuhan dan perkembangan pada 

tumbuhan siswa SMA kelas XII. 


